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HAVAINTOJA ITÄ-KANADAN PUUNKORJUUSTA JA
KORJUUKALUSTOSTA

Katsaus perustuu allekirjoittaneen syyskuussa 1973 tekemään matkaan, jonka kohteina olivat tutustuminen Eaton Yale Ltd:n
tehtaaseen (Woodstock, Ontario) ja ma~n~
tun yhtiön valmistamaan Timber jack RY!-30
-harvesteriin sekä käynti Ottawassa järjestetyillä metsäkonecessuilla
(The 6th
For est Industries Equipment Exhibition)
ja vierailu Canadian Pulp and Paper Associationin (CPPA:n) järjestämässä metsäkoneiden työnäytöksessä noin 100 km:n päässä
Ottawasta pohjoiseen .
Osallistuminen
CPPA:n metsäosaston esitelmä- ja keskustelutilaisuuteen kuului myös ~atkan ohjelmaan .
Katsauksessa
esitettävät tiedot
koskevat lähinnä Itä-Kanadan olosuhteita .

KORJUUMENETELMÄT
Vuonna 1972 olivat eri korjuumenetelmien
osuudet teollisuuden suorittamassa kuitupuun hankinnassa seuraavat .
Tavaralajimenetelmä
Runkomenetelmä
Puumenetelmä
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Tavaralajimenetelmä oli lähes kokonaan ihmistyövaltainen. Runkomenetelmästä korjattiin 25% ja puumenetelmästä 75 % koneellisin menetelmin . Verrattaessa lukuja vuoden
1969 lukuihin (Metsätehon katsaus 3/1971)

todetaan runkomenetelmän osuuden (vuonna
1969 78 %) edelleen kasvaneen lähinnä tavaralajimenetelmän kustannuksella (vuonna
1969 22 %) .
Koneellisen korjuun osuus
koko korjattavasta puumäärästä on kasvanut
vuoden 1969 5 %:sta noin 20 %:iin . Koska
karsintaa suorittavia koneita on Itä-Kanadassa käytössä suhteellisen vähän, on oletettavissa, että koneellisiin menetelmiin
lasketaan siellä myös sellaiset monitoimi konekorjuuketjut , JO~ssa karsinta suoritetaan moottorisahalla .
t1etsäkoneiden työnäytöksessä esitetyistä
kuudesta korjuuketjusta kolme edusti puumenetelmää ja kolme runkomenetelmää .
Tavaralaj imenetelnä puuttui kokonaan .
~lyös
pääosa metsäkonemessuilla esillä olleesta
kalustosta oli puu- ja runkomenetelmien
kalustoa . Tämän perusteella näyttää ainakin lähiajan kehitys pitäytyvän nä ihin menetelmiin.
Lis äksi on tulemassa mukaan
kuvaan hakemenetelmä , jota kohtaan tunne taan mielenkiintoa sekö. korjuun että t e hostuneen raaka-ainekäyt ön kannalta. Pitkä lle
koneellistettujen
korjuuketjujen
käyttö on yleisenä tavoitteena l ähinnä
kustannuksellisista syistä , sillä i hmistyön kustannukset ovat korkeat esi~erkik
si meidän vastaaviin verrattaessa .
f-lahd0llisuudet
korjuun
koneellist~iseen
ovat . ainakin toistaiseks i hyvät, s illä
korjuu tapahtuu pääasiassa laajoilla yhtenäisillä alueilla ja lähes yksinomaan avo-
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hakkuuta käyttäen. Toisaalta koneellistamista vaikeuttavat luonnontilaisten metsien
tiheydestä (5 000 ... 10 000 runk./ha ) johtuva runkojen pieni koko ja laaja kokojakautuma.
Sitä paitsi metsät sisältävät
useita puulajeja.
Lisäksi kiinnitti huomiota lahoutuneiden runkojen suuri lukumaara . Esimerkiksi näytösalueella valmistetuista rungoista oli arviolta toinen
puoli lahovikaisia.
CPPA:n järjestämässä esitelmä- ja keskus telutilaisuudessa kävi ilmi, että nykyistä avohakkuisiin ja vähäiseen uudistamis toimintaan perustuvaa metsätalouden harjoittamista on alettu aryostella
sekä
valtion että suuren yleisön taholta. Pääsyinä ovat, kuten meilläkin , huoli raakaainevarojen riittävyydestä (lähinnä korjuullisesti ja kuljetuksellisesti edullisten alueiden loppuminen) ja ympäristön
suojeluun liittyvät näkökohdat . Näyttääkin
siltä, että mets ien käsittelyä tullaan säätelemään melko voimakkainkin, lähinnä lainsäädännöllisin toimenpitein .

METSÄKONEIDEN TYÖNÄYTÖS
CPPA:n järjestämässä työnäytöksessä The
James MacLaren Company Ltd.
-nimisen
yhtiön omistamassa metsässä
esiteltiin
kuusi koneellista korjuuketjua käytännön
työoloissa.
Ketjujen r akenne ja niissä
käytetyt koneet olivat seuraavat.

A Puumenetelmä

1 Can-Car- ketju
Can-Car C- 5 - kaato- kasauskone ~ juontopihdillä varustettu Can- Car C- 7 -laahustraktori ~ varastolla toimiva Can-Carprosessori
Can-Car C-5 (Tree Farmer) -kaato-kasauskoneessa (kuva 1) on runko-ohjatun pyör äkoneen takaosaan asennettu nivelpuomikuormaintyyppinen kaatopuomi .
Puomin päähän
on liitetty hydraulisesti toimiva veitsileikkuriin perustuva kaatolaite .
Suuri n
kantoläpimitta on 40 cm. r~sikkö vaikutti
maastokelpoiselta ja ketterästi toimivalta .
Kone näytti käsittelevän
vaivattomasti
myös isokokoisia puita .
Kone kasasi kaatamansa puut pihtijuontoa varten . Koneita
on Kanadassa käytössä 40-50 kpl .
Puut juonnettiin varastolle Can-Car C-7
(Tree Farmer) -laahusjuontotraktorilla .
Varastolla toimiva prosessori , joka karsi
puut ja katkoi ne 8 jalan pituiseksi kui-
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tupuuksi,
edusti
suhteellisen
kevyen
linjan ratkaisua.
Puut nostettiin prosessor11n asennetulla nivelpuomikuormai mella koneen pituussuuntaiselle syöttölinjalle.
Karsinnan jälkeen tapahtui automaattinen katkoota ja pölkkyjen pudotus
koneen sivusta
eräänlaisen työntölavan
avulla maahan, josta ne nostettiin prosessorin kuormaimella pinoon.
Käsitte lylinja kulkee koneessa kuljettajan ohjaamon alitse.
Koneen etuina on pidettävä
pyöräalustaista rakennetta ,
joka tekee
sen siirtelyn
pienillekin varasteille
mahdolliseksi, sekä suhteellisen kevyttä
rakennetta.
Muun muassa Ruotsissa saadut
kokemukset ovat kuitenkin antaneet aihetta koneen kestävyyttä ja toimintavarmuutta koskeviin huomautuksiin .

2 Forano- ketju
Forano- kaato-kasauskone
-;. Clark 667
-pihtijuontotraktori
~
L.D.C. MK II
-prosessori
Forano-kaato- kasauskone (kuva 2), jonka
peruskone on myös runko-ohjattu pyör äkone ,
muistuttaa ulkonäöltään Lokomon vastaavaa
konetta . Kaatolait e on kuitenkin leikkaavilla terillä varustettu, kuten muutkin
kaato- ja katkootalaitteet esitetyissä koneissa. Puut kulj etettiin varastolle pihdillä varustetulla laahusjuontotraktorilla.
Varastolla toimiva prosessori oli L. R.A:n
alun perin kehittämä Ar bomatik- karsintakatkontakone, jota Forano on ryhtynyt valmistamaan.
Se karsi puut ja katkoi ne 8jalkaiseksi kuitupuuksi sekä lisäksi pinosi ne kiramotyyppisen kuljettimen avulla.
Kone on tela-alustainen ja melko monimut kaisen näköinen sekä kooltaan suuri . Esimerkiksi Suomen olosuhteissa koneen käyttö
tuskin tulisi kysymykseen.
Sitä paitsi
sen toiminta ei ole vastannut siihen asetettuja toiveita, vaikka se näytöksessä
toimikin moitteettomasti.
Konetta on aikaisemmin markkinoitu noin 15 kpl ja Foranon valmistamana 6 kpl .
J Lokomo- ketju

Lokkeri -kaato- juontakone

-;. ( prosessori)

Suomalaista metsäkoneteollisuutta edusti
työnäytöksessä kaksi Lokkeri-kuormatraktoriin perustuvaa koneratkaisua .
'~iistä
toinen oli muunnettu isolla puristuspankolla varustetuksi laahusjuontotraktoriksi.
Toisessa oli lisäksi kaatolaite (kuva 3) .
Aikais emmasta ilmoituksesta poiketen prosessoria ei tässä ketjussa esitelty . ~ai
nittakoon, että laahusjuontosovellutuksen
lisäksi koneet erosivat kotimaisista ratkaisuista järeämpien ja sitä paitsi tyvi-

KUVIA

TY(JNliYT(JKSEN

KONEISTA

(selostukset tekstissä)

,
Kuva 1.

Can-Car C-5 -kaato-kasauskone.
(Can-Car)

Kuva 3 .

Lokkeri-kaato-juontokone kanadalai sessa asussa. (Lokomo)

Kuva 5.

John Deere 544 A -kaato-kasauskone.
(John Deere)
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Kuva 2.

Kuva 4 .

Forano-kaato- kasauskone.
(Forano)

Caterpillar 950 -kaato- karsintakone.
(Caterpillar Co.)

Kuva 6. Timberjack RW-30 -kaato-karsintakasauskone . (Eaton Yale Ltd . )
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KUV IA

MESSU ILLA

Kuva 7 . Mor barkin kokopuuhakkuri. Tehokkaat
pakkosyöttölaitteet. Koneita käytössä sekä
USA:ssaettä Kanadas sa useita kymmeniä , osittain metsäkäytössä, os ittain hakkuutähteiden
hävitt ämisessä asutuskeskusten ympäristöissä .
( Canadian 14orbar k)

Kuva 9. Tanguay- juonto/kuormatraktorin
pienoismalli . Tr aktor i on varustettu
kahdella pihtipankolla, joten sitä voidaan käyttää joko laahusjuontoon tai
kuten kuvassa kuorma juontoon . (Metsäteho)

KONEISTA

Kuva 8. Tanguay 1842 - kaato- karsinta- kasauskone.
Kone on prototyyppiasteella , sarjavalmistus alkaa
1974-1975.
Suurin kantoläpimitta 5D-55 cm ja
puomin ulottuvuus noin 7 m. Arvioitu hinta Kanadassa 125 000 - 150 000 Kan. doll. (Tanguay)

Kuva 10 . Tela- alustainen runko-ohj attava Foremost- laahust r aktori. Pehmeillä mai lla ja paksussa lumessa todennäköisesti erinomainen ratkai su .
Koneen hinta Kanadassa
70 000 - 75 000 Kan . doll. (Foremost )

Kuva 11 . Kaivinkoneen puomiin kytketty Liebherrkaato- karsinta- kasauskone . Er ikoisuutena syöttörulliin perustuva jatkuva syöttö ja laitteen kääntyminen kaikkiin suuntiin.
Sama laite oli myös
Poclain- alustaan asennettuna. (14etsäteho)
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Kuva 12.

Koehr ing-kaato- kasauskone ,
suurin kone . (Metsäteho)

näyttelyn

tuella
varustettujen
puolesta .

puomiratkaisujensa

B Runkomenetelmä

4 Caterpillar-ketju ·
Caterpillar 950 -kaato-karsinta(-kasaus)
kone
~
Caterpillar 518 -pihtijuontotraktori
Caterpillar 950 -kaato-karsintakone (kuva
4) on Caterpillar 955 - pyöräkuormaajan peruskoneelle rakennettu kone , jonka kaatolaite toimii sekä kaato- että karsintaelimenä . Kaadon jälkeen laite ja siinä oleva
puu käännetään vaakasuoraan asentoon koneen sivuun, minkä j älkeen puu syötetään
rullaketjutyyppisellä syöttölaitteella kaatolaitteessa olevan karsintaketjun l äpi ja
latva katkaistaan kaatoterällä.
Kaatokarsintalaitteen lyhyen ulottuvuuden ja
pienen liikevaran vuoksi kasauksen suorittaminen koneella on melko hankalaa .
Samasta syystä saattaa myös kaadon suorittaminen ainakin vaikeissa maasto- olosuhteissa tuottaa vaikeuksia, koska koneella on
päästävä aivan kaadettavan puun viereen .
Koneella käsiteltävän puun m~\similäpimit
ta on 45 cm .
Karsitut rungot juonnettiin
Caterpillar 518 -laahusjuontotraktorilla
varastolle. Traktori oli varustettu juontopihdillä .

5 John Deere - Logma - ketju
John Deere 544 A -kaato-kasauskone ~
Logma-karsinta-kasauskone
~ John Deere
740 -pihtijuontotraktori
John Deere 544 A -kaato-kasauskoneessa (kuva 5) on vastaavan pyöräkuormaajan kauhan
tilalle asennettu tarttumaelimillä ja kaatoterällä varustettu kaatolaite.
Runkoohjauksen ansiosta kone on ketterä liikkeissään , mutta lyhyen ulottuvuuden vuoksi
se vaatii pääsyn kaadettav~n puun juurelle .
Kaadon ja kasauksen jälkeen puut karsittiin ruotsalaisella Logma-karsinta-kasauskoneella ja juonnetti in pihtivarusteisella
John Deere 740 -laahusjuontotraktorilla
varastolle .

6 Timberjack-ketju
Timber j ack RH- 30 -kaato-karsinta-kasauskone
rimberjac k 230 -laahusjuontotraktori
juontopihdillä varustettuna

~

Ti mber jack R\·1-30 -kaato-karsinta-kasauskone (kuva 6) on kehitetty australialai-

sesta Windsor Tree Harvester -nimisestä
riviharvennuskoneesta , jonka valmistus oikeuden koneen nykyinen valmistaja Eaton
Yale Ltd. on ostanut.
Konetta on tähän
mennessä valmistettu 4 kpl.
Peruskone on
tyypiltään Timberjack 330 -laahusjuontotraktorin alusta, jonka päälle on rakennettu vaakataossa toimiva karsinta-latvankatkaisulinja.
Kaatolaite , jolla puut
kaadon jälkeen nostetaan karsintalinjalle,
on koneen etuosassa olevan, sivu- ja pys tysuunnassa liikkuvan, noin 3 . 5 m pitkän
varren paassä . Konetta on pidettävä pelkä stään runkomenetelmän koneena,
sillä
katkonnan suorittaminen sillä on liian
hidasta .
Koneella kä siteltävän
rungon
suurin kantoläpimitta on 35 cm ja käyttöosan suurin pituus noin 15 m. Koneen toisella puolella o~ kuormalava, johon mahtuu
runkoja noin 5 m . Lyhyellä matkalla kone
voi kuljettaa rungot varastolle . Pitkän
metsäkuljetusmatkan ollessa kysymyksessä
kuor ma voidaan kipata maahan, jolloin juontekoneena l ähinnä tulee kysymykseen pihtivarusteinen laahusjuontotraktori, jollaisella rungot kuljetettiin mainitussa työnäytöksessäkin .
Koneen hyvinä puolina voidaan pitää ketter ää ja maastokelpoista peruskonetta, kevyehköä painoa ja verraten pelkistettyä rakennetta . Varjopuolina ovat melko suppea
käyttöalue (kuitupuun kokoiset puut), yksin puin käsittely ja kaatolaitteen vähäinen ulottuvuus. Tämän takia koneen käyttö
esimerkiksi meidän valikoivissa harvennUksissamme tuskin tulee kysymykseen.
Avohakkuissa taas tulee rajoittavaksi tekijäksi puiden koko ainakin Etelä - Suomen
olosuhteissa .
Tähänastisissa kokeiluissa
käytäväharvennuksessa ja kuitupuuleimikoiden loppuhakkuissa koneella on päästy 6o80 puun käyttötuntituotokseen .

METSÄKONEMESSUT
Ottawassa järjestetyillä metsäkonemessuilla esitelty kalusto oli suureksi osaksi
j äreää kalustoa . Varsin runsaasti esiteltiin mm . puiden tai runkojen kuormaukseen
ja kä sittelyyn liittyvää kalustoa sekä
nä iden tai hakkeen kulj etukseen soveltuvaa
järeää autokuljetuskalustoa . Metsätraktoreista oli pääosa laahusjuontotraktoreita .
Monitoimikonekalustoa hallitsivat runkomenetelmän koneet hakekalustolla t äydennettynä .
Eniten mielenkiintoa herättäneiden
koneiden osalta viitataan oheisi in valokuviin.
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Kuten monissa muissakin metsätalousmaissa ,
koneellisen puunkorjuun kaluston kehittäminen on Kanadassekin lähtenyt käyntiin verraten suunnittelemattomana , hajotettuna
ja paljon pettymyksiä tuoneena toimintana.
Viimeaikaiselle kehitykselle on kuitenkin
ollut tunnusomaista suurempi suunnitelmallisuus , harkittu tutkimus- ja kehittelytoiminta sekä valmistajien, käyttäjien ja
tutkimuslaitosten entistä tiiviimpi yhteistyö. Tuloksena on ollut monien aikai-

sempien koneratkaisujen putoaminen pois
kuvasta , uusien ja paremmin kehitettyjen
koneiden ilmestyminen markkinoille sekä
kokonaisvaltaisempien korjuuketjujen kehittyminen, mistä mm. edellä kuvattu työnäytös antoi hyvän kuvan .
Vaikka läheskään kaikki Kanadassa kehitetyt ratkaisut
eivät sovikaan meidän pienipiirteisempi in
olosuhteisiimme , kannattaa kuitenkin valppaasti seurata tilannetta siellä varsinkin
pitkällä tähtäyksellä .
Aarne Elovainio

Metsäteho Review

21/1973

OBSERVATIONS ON TIMBER 1-V\RVESTING AND 1-V\RVESTING EQUIPMENT IN EAST CANADA

The present review is based on impres sions gained during a study trip to East Canada ~n
autumn 1973 .
The main interest is the 6th Forest Industries Equipment Exhibition in
Ottawa and the Field Demonstration arranged by C. P .P .A.
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